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   خلخالتاتي زبانر دگندم هاي مربوط به  واژه
  

  پور جهاندوست سبزعلي
  آزاد اسالمي واحد رشتدانشگاه 

  مقدمه
 بـسياري از    زبـان ايـن   . غربي ايران است، كه در نقـاط مختلفـي از ايـران و خـارج از ايـران رواج دارد                     ل  ي شما ها   زبان  تاتي يكي  زبان

، تمايز دستوري جنس مونث، گردش مـصوت، مـادة          ) 1386،  پور   سبزعلي -خاله رضايتي كيشه ( يوهاي كهن زباني از جمله  ساخت ارگت         ويژگي
  : تقسيم شده استجنوبي تاتي  وشمالي تاتي  ةهاي تاتي به دو دستزبان. را حفظ كرده است.  . . و )1388، پور سبزعلي( مجهول

در شـبه جزيـرة   ، قفقـاز   درشرقي جمهوري آذربايجان اليه شمالهي منت،)دربند( داغستان  در خارج از ايران، درتاتي شمالي :الف    
د هاي كليمي كه خـو   تات-2 ،مسلمان هاي  تات-1 :اند و به چند دسته قابل تقسيم و مناطقي ديگر رواج دارد سوراخاني ،باكو آپشرون،

هاي مسيحي ارمنستان و شـمال شـرقي     تات -3كنند، و اغلب در داغستان زندگي مي نامند مي)  كوهستاني يهودي(» داغ جوودي«را 
  ).489: 1383، اشميت( در شرق باكو آپشرونجزيرة   و شبه، الخيجديويچي(آذربايجان 

-Yarshater, 1969:17 (غـرب قـزوين     مناطقي در جنـوب -1:  ايران رواج دارد داخل زير در در نواحي مختلف1تاتي جنوبي: ب    
غربي اسـتان    ا و خويين، در شصت كيلومتري جنوب       علي    طارم  -4رستم خلخال؛      دو بخش شاهرود و خورش     -3؛  تهارد كرج  اش -2 ؛)18

خراسان، جلگـه     شمال -6؛  )1385اصغري،  (شرقي   آذربايجان   هرزند، ديزمار، كرينگان، كليبر و مناطقي ديگر در        -5).  17: همان(زنجان  
  .  بخش جيرندة و بخش فاراب رودبار-7؛ )23: 1382صفرزاده، (شوغان و منطقه چهارده سنخواست 

از بخـش شـاهرود   ) dərav-i(بـر مبنـاي گونـة دروي     ،تاتي  در زبان  واژها و اصطالحات مربوط به گندم     آمده    پژوهش اين  آنچه در   
 نفـر   567 خـانوار و     202غربي خلخال واقع است، در حـال حاضـر داراي              و پنج كيلومتري جنوب    اين روستا كه در بيست    . خلخال است 

. اين روستا همانند اغلب روستاهاي ايران جمعيت زيادي از ساكنين خود را از دسـت داده اسـت  .  است) كتابنامه←درگاه ملي آمار،   (جمعيت  
جمعيـت مهـاجر از   . دهنـد  شاهرود خلخال تشكيل مي  منطقة شاغلارمندانِن و ك، دامدارابيشتر جمعيت ساكن اين روستا را كشاورزان
  .سكونت دارند كرج و گيالن ،رادي هستند كه در دو دهة اخير اغلب در تهران، افگردند اين روستا كه در تابستان بيشتر بدان برمي

  اهميت گندم در منطقة خلخال 
آن انواع غذاهايي نيز  بلكه به دنبال ،جاست    آن نه تنها غذاي اصلي مردم       گندم،  در منطقة كوهستاني خلخال گندم اهميت بسياري دارد       

در  )"آرده  پـوش "،  "گرمـشته "( گندم، درست كردن تنقالت از      شوند  شود كه در كنار نان غذاي فرعي و ثانوي محسوب مي            حاصل مي 
آن در سـاخت     "كلَش" شود و از    نات محسوب مي  آن غذاي حيوا  اين محصول نه تنها غذاي مردم است بلكه كاه          . درجه سوم قراردارد  

                                                      
  . استA Grammar of  Southern Tâti Dialects به نام ،)1960( جنوبي، از يارشاطر  تاتيتحقيق در زمينة معتبرترين  -2
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بـه عنـوان هيـزم تنـور و از          آن   بنـدهاي از  ،  كننـد   آن تغذيه مي  هاي    ماكيان از دانه  ،  شود   حيوانات باربر استفاده مي    ِوسايلي نظير پاالن  
  )."نَهشا"←(كنند هاي گندم  براي تزيين خانه استفاده مي خوشه
بـه ديگـران    ،ِ كاالهـا  به جـاي پـول   معامالتاغلب  دراند و  دل پول قرار دادهآن را معاست كه   اي ا   اهميت اين محصول به اندازه         

آيند تا  آخر هر سال به خرمن مي   كساني هستند كه    ...  و    مكتب ِ، معلم ، چوپان، گدا  چي  ، قهوه بان  ، دشت ، دالك حمامي. شود  پرداخت مي 
، ورزاهـا را بـه مكـاني مقـدس مثـل       گندم اول كاشت ، يعني   آغاز اين كار مهم   در   .را از خرمن دريافت كنند    ) گندم(خود    ساالنهحقوق  

 موقـع  ،كننـد   روزي ميمون انتخاب مـي و دروي محصولبرداشت كارِ شروع  براي   ،چرخانند  آن مي برند و سه دور به گرد         زاده مي   امام
شمارند و بعد از چهار و پـنج شـروع بـه       مي )ع(علي و   )ص(، محمد  و دوم و سوم را با نام اهللا         اول "يلَهك"آغازي سه   هاي    شمردن كيله 

  . گيرند آخرين روز برداشت جشن مي و در كنند  مي اعدادشمارش
 .شـود   هاي عروسي بعد از برداشت گنـدم شـروع مـي            ، جشن كنند  بسياري از كارهاي خود را با تقويم گندم تنظيم مي            مردم منطقه   

در  ، در ايـن بخـش  "هنگام" و تعاون و همكاري.  بوده است   در مزرعة گندم   عروسطبق رسمي ديرينه داماد ملزم به كمك به پدر          
، بلكـه   دخالـت دارد  ،  هـا انـسان   ننه ت  "هنگام" در تعاون و     ،به حدي بسيار زياد قابل رويت است       شت و برداشت  ، دا حل كاشت ا مر تمامِ

  .نقش دارند) چه حيوان باربر و چه ورزا (نيز حيوان 
هايي از ايـن   نمونه ، "ممداهللا م" و "غچهاب لَهگو"، "ِنآكردرز راس َد"، در از ديگر امور مربوط به گندم است تفريح و بازي و جشن       

هـاي ايـن حركـت عظـيم          از ديگر گوشه  ) "بر رهَو"،  ردنرز راس آك  َد←( تحريك و رقابت و جايزه گرفتن     . خورد تفريح به چشم مي   
  .  اما نقش گندم از همه مهمتر است،شود  مي  منطقه جو و عدس نيز كشتچه در اينگر. اقتصادي، اجتماعي و زراعي است

  روش تحقيق
، امـا در تمـام   خود از گويشوران تـاتي گونـة دروي اسـت   نگارندة اين تحقيق  گرچه   ،در اين تحقيق از روش ميداني استفاده شده است        

تـري     اين تحقيق قسمتي از تحقيـق ميـداني بـزرگ          . است دهكر منطقه گفتگو     كشاورزان باآنها  و ذكر معاني    ها    آوري داده  حل جمع مرا
   .هد بودا خو)برمبناي گونة دروي (هاي تاتي خلخال آن فرهنگ واژهاست كه از مدتها قبل شروع شده و نتيجة 

    

    و خرمن كردن گندمآسيابهاي مربوط به  واژه
  .آردكيسة ] : ardæ kissæ[ هسآرده كيس
  . بانآسيا ] :  asiavan[آسياوان 

كولَهه آسياو ]asiyavæ kulæ : [آن سهم خود با   و آسياباندارد كه تقريباً گنجايش دو مشت گندم آبيآسياب در  دار  ظرفي دسته
  .دنك را برداشت مي

  .آسياب] : asiyav[آسياو 
  .بعد از شستن آن كردنپهن كردن و ريختن گندم براي خشك ] : avrašten[ نآوراشتِ
  .ندآور آسياب مي و از زندري آن آرد مياي كه در   پوست خشك شده] :æmanæ[امانَه 

ه ندينَب]bændinæ : [ريزند كنند و به جاي هيزم در تنور مي ها و گياهان است و در خرمن از گندم جدا مي بندهايي كه از علف.  
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بـستند تـا گنـدم     بر دهـان گـاو مـي    "گِرَه"، چوب كوچكي شبيه چمبره كه در هنگام بند  پوزه←]bukæ bændinæ [بنديله بوكه
  .ه گندم نخوردبندند تا در را ر ميبشود كه بر دهان حيوان بار هاي كوچكي نيز گفته مي همچنين به كيسه، نخورد

  .نيمه خشك شدن گندم يا هر چيز شسته شده و خيس ] : petvazisen[پِتوازيسن 
  . آردالك و غربالِ ] : pærvajin[پرواجين 

  .ه شده استميختآ و طگندمي كه با خاك كف خرمن مخلو] : xakaynæ[ينَه آ  خاك
 تعـدا  ،آنهـا  قـدرت  وشود و بسته به تعداد گاو نـر    باز شده و به زمين ريخته مي       "گِرَه "مقدار بستة گندمي كه در هر     ] : xayn[خاين  

 .شود ن ميپنجاه بسته گندم تا هشتاد بسته و يا بيشتر متغير است و در يك نيم روز خرماز آنها 
  .آن به كاه و جدا شدن گندم از "خاين"تبديل شدن همة ] : xayn peramen [خاين پِرامن

  .كنند آن گندم انبار ميكنند يا در  آن كاه جابجا مياي بزرگ كه با  كيسه] : xæral[ خَرال
 .  خرمن] : xærmæn[خَرمن 

 .گويند  ميصاحب خرمنع خرمن كردن به عبارتي كه براي تبريك موق] : xæmæn bærækæt [خَرمن بركَت
  . آنجابه  از مزرعه  گندمخرمن براي حملآماده كردن تعيين جا و تميز كردن و ] : xærmæn gæten [خَرمن گتن

  . كانكا←] : xærmænku[خَرمنكو 
  . خرمنن بهآآوردن و "خرمنكو"داشتن ] : xærmænku dašten [داشتن خَرمنكو
  .مكان خرمن] : xærmænæ jiga[جيگا  خَرمنه
  .مقدار يك صد كيله گندم يا غله] :  xærvar[خَروار 
  .گيرد ، جايي كه كشاورز خيش را ميدستة خيش] : xišæ dæstæ [دسسه خيشَه

ج  د]dəj : [ـ ز  غروب هر روز موقع اتمام كار خرمن بر گندم و كـاه مـي  "ضابيط"هاي برجسته كه  اي با نقش   تخته زارع قبـل از  د تـا  ن
   .آن برندارنديم سهم چيزي از تقس

  .آسياب دستي : ]dæsæ asiya [آسيا  دسه
مار ز]zəmar : [شود آسياب ميحمل و سياب ة زمستاني به آوقذآ كه براي ي گندممجموعة.   
لگير س]səlgir : [م گاوهاي خرمن مي"گِرَه "حلب يا ظرفي كه در موقع تكهم نريزدروي گندآنها گرفتند تا پِهِن   به زير د.  
روا نگَهسب] səngæ bærva : [آن استهاي زيادي در   غربال مانده و سنگريزهكف در "كجال"مانده گندم كه مانند  باقي.  

  . دارد و جابجايي كاهاي چوبي كه سه يا چهار شاخك براي باد دادن آلتي فلزي با دسته] : šanæ[شَنَه 
  . زند  مي"دج"آيد و ناظر خرمن است و بر گندم و كاه  ميكسي كه از طرف مالك به خرمن ] : zabit[ضابيط 
  .غربال] : ærbal[غَربال 
  كوب خرمن ماشين : kânkâكانكا 
 بـاقي   ايـن گنـدمِ   در  ،  و در ته غربال باقي مانده است      جدا نشده    "گِرَه" كامآل موقع    آنهاي    قسمتي از گندم كه دانه    ] : kəjal[كجال  

  .شود  و آخر از همه كوبيده ميآنِ زارع استز  ا مالك سهمي ندارد و همهمانده 
  .جمع كردن و برداشتن محصول] : kæštæ pečien [پِچييِن كَشتَه
  . كشتَه پِچين←] : kaštæ pegæten [پِگَتن كشتَه

  ."غربال"تر از   درشت دانه،ظرفي براي غربال غالت] : kæm[كَم 
  .كردن"گِرَه"خرمن كردن و] : kussen[كوسسن 
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  . ماند هايي از ساقه كه در ته غربال باقي مي ا قسمتو ي، چوب  خوشه] : kævæl[كََول 
  .ه كولهآسياوkulæ : [← [كولَه 
  . تميز كردن و انباشتن گندم در كف خرمن،غربال كردن] :kil ekærden[ كَردناِ كيل

  . كيلو و نيم است3 هر كيله عدس محتوي  و محتوي چهاركيلو گندم تقريباًغالت، هر كيلهظرفي براي پيمايش  ] :  kilæ[كيلَه 
  .شت گندما بافته شده از جاجيم براي حمل و نقل و انب بزرگاي كيسه] : kinjæ[كينجه 

  .خرمن كردن و كوفتن  گندم با استفاده از گاو نر] : geræ [گِرَه
  ."گِرَه"بستن گاو نرها براي شروع ] : geræ dævæssen [دوسسِن گِرَه
  . گندم از ساقهكردنكوفتن و خرد كردن گندم براي جدا ] : geræ kærden [كَردن گِرَه
  ... . و يا پاره شدن طناب و  بارندگي،، مثال فرار گاو به داليلي مختلف"گِرَه"به هم خوردن] :  geræ ku ebien [اِبين كو گِرَه
  ."گِرَه"رها كردن گاو هاي نر بعد از ] :  geræ vær adan [آدان ور گِرَه
 .چرخاند  ميگِرَهكند و گاوها را در   ميگِرَه و يا شخصي كه فعله، ، كارگر كننده"گِرَه"] geræči[چي  رَهگِ

  .آسيابآن براي بردن به آماده كردن شستن گندم به قصد ] : gandəmæ šuri [شوري گَندمه
 .كاه بسيار ريز و نرم] : lund[لوند 

 .آسياب ماشيني ] :mašin xanæ[خانه  ماشين
  .گرفت سهمي كه مالك در خرمن از رعيت مي] : malikanæ[ماليكانه 

  .دهد  را انجام ميگِرَه و چراي گاوها بعد از "بار هدرز"، "گِرَه"فعله و كارگري كه هر كاري اعم از ] : məzur[مزور 
  .كند آيد و سهم او را برداشت مي كسي كه از طرف مالك به خرمن مي] : məvâšir[مواشير 

هكيلَ هنيم] nimæ kikæ : [ظرفي براي توزين غالت در خرمن كه نصف يك كيله است.  
  .آرد كردن] : harəsen [هارسن

 تـا مـردم   گرفتنـد   به كار مـي آبي ابيآسبراي اعالن خالي بودن قديمي  آسيابانان عبارتي كه ،دان يعني دانه] : hæy dan [دان هي
  .كردن ببرندآرد براي آسياب خالي است و گندم بدانند كه 

   گندمو و برداشت در
  .ريختن خوشه بر زمين در موقع درو] : ušæ ekærden[ اوشَه اِكردن
  .جمع كردن خوشه بعد از دروي هر قسمت از زمين] : ušæ pečien[ اوشه پِچيِن

  .دهند  مي"كر هآر راس  درز"انعامي كه به شخص ] : tarif[ تاريف
 .شود ، و بدنش كوفته ميدهد در اوايل كار كه به شخص تازه كار دست مي حالتي  :]xam gənəsen [گنسِن خام

ايـن  . چـسبد   هاي خار خشك مزرعه گندم و يا غالت به دست و پاي درو كنندگان مـي                 اي است كه از بوته      خاردانه: ] dəjalə[ دجاله
  .شود هاي ديمي بيشتر پيدا مي خار در زمين

راد] dəra [ :داس مخصوص درو.  
تك راد ]dəra tək [ : آيد  بيشتر به كار جمع كردن خوشه گندم و يا كارهاي مشابه مي، كه " درا"قسمت نوك  .  
ه كَررز راسدآر  ]dærz ras arækær [ : (كنـد    كسي كه بسته گندم را براي گرفتن انعام بلند مـي ،"درز"كنندة ) بلند(راست← 

  ).نآكردِدرز راس 
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كه اولـين نفـر يـا    ، به اين صورت رسمي است در براشت گندم،  را بلند كردن"درز": ] dærz ras akærden [ نردِآكَدرز راس 
او خـسته   آشـنا بـه     شخص تازه واره يا تازه واردان يا حتـي عـابر            ، قبل از اينكه     هركه زودتر از ديگري براي اولين بار وارد مزرعه شود         

و از تـازه  » )بايد ببخـشي (] bi bəbæxši[بي ببخشي «:گويد ميكند و  مي بلند ،كردهآن لحظه درو را كه تا "ي  درز" ،گويدبنباشيد 
گذارند و    جا روي بسته گندم مي       است كه يا همان    ي پول و هداياي ديگر    ، يك جفت جوراب پشمي    انعام اين   معموالً. گيرد  وارد انعام مي  

، يـك جفـت جـوراب ابريـشمي بـه او            باشـد  شخص مهمـي     "كر آره درز راس "شخص  ، اگر   شود  يا غروب همان روز در منزل اهدا مي       
كـردن درز و    بلنـد   آمـاده كـردن و      ، يكـي در     ديگر پيـشي بگيرنـد      كنند از هم     به خاطر اهميت اين كار هر دو طرف سعي مي          ،دهند  مي

  . خسته نباشيدديگري در گفتنِ
  .درو كردن] : dəruen[ دروئِن
سسجه هدو ]dæssæ væjæ  [ :كـه  ،گيـرد  اين كار زماني براي گندم صـورت مـي  . ب توسط زناندرو كردن غالت با دست و اغل 

  . استفاده كنند"بند"كوتاه باشد و يا بخواهند از گندم براي
  .كند  مي"هه وجسدس"كسي كه ] : dæs væjæ ækær[ وجه اَكر  دسسه
  .، قسمت كوچي از زمين زراعيتكه: ] rəxæ[ رخَه
  .  رمه و گله به قصد چرا به مزرعة گندمآگاهانهناهانه يا آگا وارد كردن ] :ræmæ zæen[ زئِن رمه

، بـرد    براي كمك در درو گنـدم مـي        ، كارگراني كه داماد طبق رسمي ديرينه به مزرعه پدر عروس          ] : karəgær zama[ زاما كارگَر 
  .آيند اين كارگران اغلب از دوستان و نزديكان داماد هستند كه به كمكش مي

  . برداشت و اتمام درو مزرعه] : zæmi pečien[ پِچيِن زمي
دستش طبق تجربه دهد كه  ، اين كار را كسي انجام مي شروع به كار در مزرعه] :  zæmi dæs dækærden[ ندكردِ زمي دس

  .كشد  كار درو به درازا مي، به اعتقاد كشاورزان، و  اگر دستش سنگين باشدسبك باشد و مزرعه زود تمام شود
  هاي مزرعه گندم  مرز و كناره،حدود] : zæmiyæ mærz[ مرز زميه
 .آن براي ريختن خاك و كلوخهاي چسببيده به "درز"و "يمه"كوبيدن ريشة ] : kunæ kussen[ كوسسِن كونَه

  . كند است،وص گندم است و برعكس داس علفخصداسي كه م] : gændəmæ dəra[ا در گَندمه
  .درو كننده گندم] : gændəmæ durn ækær[ اَكر دورن گَندمه
  .درو و برداشت گندم] : gændəmæ durni[ دورني گَندمه

 بـويژه  مـردم  بـسياري از امـور   ،  و گاهـشماري محلـي  تقـويم   در.در زمان درو گندم: ] gændəmæ durni ra[ گَندمه دورني را
  .شوند  با همين زمان سنجيده ميعروسي
، درو نـشده  آن مزرعه گندم كه به داليلي مختلف از جمله گرفتن بند و دانـه از  اي كوچك از قطعه] : gulæ bagčæ[ باغچه گوله

آن  گذارند تا خودش تنهايي به دروي       ي مي  برايش باق  "باغچه گوله"ها به كار كشاورزي يك        گاهي براي تشويق بچه   . باقي مانده است  
  .بپردازد
 كنار هم حلقـه  ،ها آخرين خوشه موقع دروشوند و   همه جمع ميآن، كه در آخر برداشت گندمروز ] : ælla mæmmæd[: دممم اهللا
و بعد از   . كنند  گويد سه بار با هم اين لفظ را تكرار مي            مي "اهللا محمد " كه   و بزرگ جمع  ريش سفيد    شخص   صدايزنند و به دنبال       مي

 " باشي خاور"زبان خلخال به اين رسم        تركدر مناطق     . گذرانند  برند و خوش مي     اي سر مي    كه گوسفندي يا تَ   همان روز    آن موقع نهار  
uræx bašiليق گويند اهللا/ آن هاالليقاطراف تبريز به  ، در گويند.  

  .چراندن مزرعه توسط چوپانان] : mal zen[ زئِن مال
رزبانم]mærzəban : [كند  يعني لب مرز درو مي"ور" در قسمت بيروني"بر وره"شخصي كه در مزرعة گندم بر عكس.  
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  . مزدور،فعله] : məzur [رمزو
  . به قصد اتمام سريع مزرعهآنهاها و ريخت و پاش  درو گندم بدون نظم و بريدن خوشه] : məllæ pečær[ پِچر مِلَه

  .مواجب و مزد كارگر] : məvajəb[ مواجيب
 نمناكي گنـدم و درو خـوب و   اين كار باعث. تالش و كوه اي محل از طرف بنده ه به كوهآوردن مِرو ] : me peramen[ برآمِِن مِه

  . و موقعي است مناسب براي برداشت گندمشود آن ميسريع 
  .رود هاي تالش پس مي  در اين حالت مه به عقب به طرف كوه،"آمنمه بر"برعكس] : me peš ašien[ نيِآشمِه پِش 

  ."آشييِنمه پش " ←ه رفتن مِ] : me šien[ نه شييِمِ
  .ي مناسب براي دروي گندم هواي،ودلآ مه] : meyænd[ مِيند
  .علف هرز ] : vaš vængil[ نگيلو واش
   . با دستگندم و محصوالت كشاورزيآوردن  كندن و در  :]væten[ وتِن

  .آن به انتهاي "ور"رساندن ]vær bærændən[ ور برَندِن
  .براي درو)  ور←(ين قسمتي از مزرعه تعي] : vær gæten[ گَتِن ور
  .هر قسمت مزرعه كه در هنگام درو از بقيه متمايز شده است ،بخش] :  vær[ ور
ربر هو ]væræ bər: [كند  مي"ور"تر از بقيه است و در مزرعه تعيين  كسي كه در مزرعه اغلب زرنگ. 
  . در مزرعه"ور" بخش كردن  وبريدن] : væræ bəri[ بري وره
شيِن گامنه ]hængam šien : [ فتن به مزرعه او به در عوض كاري كه كرده است ر"گامنه" كمك به ديگري و.  
نگام  ه]hængam : [     حيـوان  ش به كمك ديگري برود يا گـاو و  خود، بدين صورت كه هر كسي كه   كشاورزي امور نوعي تعاون در
حيوان بار بر و يـا     آن به همان اندازه خودش به كمك ديگري برود يا گاو و             ، طرف مقابل نيز بايد در عوض        بفرستدبر يا فرزندش را      بار

  .فرزندش را بفرستد
  .كند  كمك ميديگري، كسي كه در امور كشاورزي به كمك، "گامنه"] : yavær[ ياور
  ."هنگام"، ديگرييا رفتن به كمك براي كمك فرستادن ] : yavær dan[ آدان رويا

  

  آن و انواع گندم
  .خوشة گندم: ]ušæ[ اوشَه
  ."تابستانه پِنجه" و "دالدرمه" يا "پايزه"كارند در مقابل گندم  مي كه در فصل بهار ميگند] : bəharæ gændəm[ گَندم بهاره
در تاتي به سـبيل مـرد سـمبل    . ندارد) سمبل←( ريشه ،اش  نوعي گندم كه خوشه] : bi səmbelæ gændəm[ گَندم سمبله  بي

]səmbel[        ه ريش يا سبيل مانندي است كه همچون تار مو در انتهاي   سنبل يا سنبله نيست بلك     ، گويند و در اينجا نيز منظور از سمبل
  .خوشه قرار دارد

  .شود پاييز كشت ميآخرين ماه نوعي گندم كه در ] : pæyzæ gændəm[ گَندم پايزَه
  . هايش رشد كرده است گندمي كه در تابستان كشت شده و تا حدي ساقه] : penjæ[ پِنجه
  .آن يا هر چيز شبيه هاي سنبلة گندم و جو ريشه] : pul[ پول

  .كارند گندمي كه چهل و پنج روز گذشته از تابستان مي] : tabəstanæ penjæ[ پِنجه تابستانَه
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  .، بذرتخم] : tum[ توم
  .آيندهجدا كردن و انتخاب گندم خوب در خرمن براي بذر سال : ] tum pegten[ پِگَتِن توم

  . توم پِگَتِن←: ] tum gæten[ توم گَتِن
  .جوانه] : tišk[ تيشك
  .جوانه زدن: ] tišk kærden[ كردن تيشك
نكردِ هجوج ]jujæ kærden[ : جوانه زدن. 

غ زِنچ ]čəq zen : [جوانه زدن گندم .  
  قرشيلله ← ] :xæræšillə[ خَرشيلله

هدالدرم ]daldərmæ: [كارند  در فصل پاييز ميو درشت دانه و قوي است ، نوعي گندم كه سفيد.  
  . دانه] : dan[ دان

  .كارند  در ظرف كوچكي در منزل ميآغاز سالاي كه قبل از   گندم و غله] :sæbzæ[ سبزَه
 . هايش سرخ است  كه سنبله"دالدرمه"نوعي گندم شبيه ] : seræ ušæ[ اوشَه سِرَه
  .كاه] : səmbær[ سمبر
نـد و   دكر  آتـش برشـته مـي      روي   اش  بـا خوشـه   را   آن غـذا     و نداشتن  آرد نبود   كه در مواقع   و يا نوبري     نرسيدهگندم  ] : sutel[ سوتِل

  .كردند  درست مي"اوشه سره" را اغلب از ل، سوتِخورندند مي
  هايش سياه و ستبر است  نوعي گندم كه سنبله] : siya ušæ[ اوشَه سياه
  .كنند آويزان ميديوار منزل بافند و براي زينت و بركت بر در و   كه به شكل خاصي مي"ليالس"اي از گندم  دسته] : šanæ[ شانه

  رود علفي است نازك و بلند كه بيشتر براي بستن گندم به كار مي :] gæræšillə [قَرَشيلله
اسـتفاده  . . . شـود و بـراي مـصارفي چـون درج در پـاالن و                 هاي گندم كه درسته و سالم از خوشه جدا مـي            ساقه ] : kəlæš[ كلَش

  . گردد مي
 .آخ چسبيده استكه اغلب گل و كلوخ به ريشة گندم ] : kunæ[كونه 
  .  گندم] :   gændəm[ گندم
  .آن فرا رسيده استآبياري  گندم كه تازه در حال تبديل شدن به خوشه است و وقت   ساقه] :lul [لول

  .حالتي از گندم كه هنوز زرد نشده و كمي سبز است] : læylas [ليالس
قامو ]væqam: [      پذير شده اسـت و در        آسيبخشك و بسيار     ،آن گذشته  مناسب درو نشده و زمان دروي         حالتي از گندم كه در زمان

  .  است"يندمِ"هواي آنها اول صبح يا بهترين زمان براي دروي . ريزد موقع درو مي
  . شدن گندم و يا غله"وقام" ] : væqam bær-šien[ وقام برشين

    گندم و حملبندي بسته 

آونده ب ]avæ bænd : [بندند آن گندم را مي و با آيد عي بند صاف و بلندي كه از چمن به دست مينو.  
  .است آماده بستن باركه به طرزي خاص پهن شده و آماده طناب در پشت پاالن حالت ] : epæčar[ چارپاِ

، دوازده و شامل ده. ا هم تفاوت داردبار االغ و استر و اسب ب  . گويند   گندم و علف يك بار مي      "درز "به هر ده يا دوازده      ،   بار ] :bar[ بار
  . است "درز"و چهارده 
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نده بِبار آر ]bar aræbənd: [ بندد  ميچهارپا كسي كه بار را بر پشت.  
ره كَبار آر ]bar arækær: [ چيند كند و در خرمن مي  باز ميچهارپا كسي كه بار را از روي.  

  .چهارپا باز كردن بار از روي ] :bar akærden[ نآكردِبار 
  .بستن بار به طرز و شيوه خاص كه مهارت خاصي نياز دارد] : bar avæssen[ نسسو آبار
  .آماده بار بستن باشداي كه   به گونه"درز"چيدن ] : bar ečien[ چيِنبار اِ
  .چيند ها را براي بستن بار كنار هم مي "درز"كسي كه ] : bar eræčin[ چين هربار اِ

نسِسب] bassen : [ندب"آنها با  بستن كمر و"يمه" و "چنگه"مع كردنج".  
ندب ]bænd[ : [پيچده شود و درز را ببندد"درز"شود تا به دور  اي از گندم و علف كه به طرز خاصي به هم متصل مي بافه .  
  . پاالن مماس هستندبا زيرين بار كه "درز"چهار ] : bənæ la[ ال هبنَ

  .بندد تا در راه گندم و جو نخورد ك كه به دور دهان چهارپا مياي كوچ كيسه] : buk bend[ بند بوك
  .تحريك كنند رتسريع را به راندن چهارپا آن چوبي به درازي يك وجب كه بر سرش ميخي كوبيده شده تا با تيزي : ] biz[ بيز
كنـد   پشت خيش گاو را تحريك ميبا آن از  اندازة تقريبي يك متر و نيم كه چوب دستي بزرگي به: ] bizæ mexčæ[ هخچه مِبيزَ

  .زند و مي
 .و يك پوت است، هر شانزده كيلزينواحدي براي تو] : put[ پوت
  . به هر طرف بار يك تا گويند] : ta[ تا

  .توبره] : tumbaræ[ تومباره
يـشتر بـه كـار بـستن گنـدم      رويـد و ب   آن مي آبي كه در مزراع گندم و يا اطراف         گلهاي  گياه يا علفي با     ،   كاسني ] :čækænæ [ هچكَنَ
  .آيد مي

  چكنه←] : čængæ[ چنگَه
بنـدي و  چكنـه و  دو ، بنـد  ، واشـه آوه بنـد اعم از (بندي  بند از جنس گندم كه در نبود هيچ گونه   نوعي ] :čær bændi[ چهاربندي

  . ا چهل خوشه گندمِ كوتاه استو هر طرفش دو قسمت دارد و هر قسمتش مجموع  تقريبي سي يشود  ن استفاده مياز آ . ) ..بندي سه
  ندب هآوčimænæ bænd : [← [ بند چيمنَه

 سـه بنـدي و   ←نيز  (شود استفاده مي دو  قسمت از بندي از جنس گندم كه به خاطر بلند بودن ساقه گندم ] :də bændi[د بندي 
  ).چهار بندي

  . است"همي"ز چند اي ا  كه مجموعهآنبستة درو شده گندم و علف و نظاير ] : dærz[ درز
  . حمل درزها به منزل يا خرمن ،" درزبارِ"] : dærzæ bar[ درزبار

باراَكر  رزهد]dærzæ bar ækær: [ كند  مي"درزه بار" كسي كه.  
  .شوند  ميباز زودتراز همه، كه موقع باز شدن هاي پاياني درزه بار"درز"] : særæla [ه السرَ
گ زئنس ]səg zæen : [←ِنان سگ پ.  

  . براي حفظ تعادل بار"بار درزه" سنگ نهادن يا سنگ زدن به ] : səg penan[ پِنان سگ
  . بارِ كاه] :səmbæræ bar[ سمبره بار

  .اي كه با آن كاه را جابجا كنند كيسه] : səmbæræ kisæ[ سمبره كيسه
  .بندند  ميراآن گندم بندي از جنس گندم كه سه قسمت دارد و با ] : se bændi[ بندي سِه
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 بـراي   آن در زيـر      و كننـد   آن گنـدم انبـار مـي      ظرفي بسيار بزرگ همچون خمره كه از گل و كاه درست شده و در               ] : kændə [كَنده
  . تعبيه شده است برداشت گندم

  .شود ماس ميآن مبندد و با كفل   ميچهارپاي كه به دو  طرف "درز"دو ] : kunæ la[ ال  هكونَ
  .كنند  به بار اضافه مي"كونه ال" كه بعد از "درز"دو ] : kunæ la agærd[ آگرد ال كونه
هگندم ندب ]gændəmæ bænd : [بندي كه از علف است، در مقابلِشود بندي كه از خود گندم تهيه مي .  

هكولَم ]mækulæ : [ براي انبار كردن گندم و غالت"كنده"ظرفي كوچكتر از . 
  . استعلفجنس  ي كه از"بند" ] :vašæ bænd[ ندب هواشَ
  .افزايند  به بار مي"ال بنه"بعد از كه ي ”درز"دو ] : yæxæ la[ ال يخه

يهم ]yæmæ : [آن آذربايجان به  در نقاط مختلف .مجموع چند چنگه"جگويند "هم. 

   مزرعه وشخم ،گاو
آره ايجـاد   هر رفت و برگـشت گـاو در مزرعـه دو            ،  شود  هرخط و قسمتي از مزرعه كه با يكبار رفتن گاو نر شخم زده مي              ] :aræ [رهآ

  .دهد  را تشكيل مي"كوز"آره يك كند و مجموع چند  مي
  . يعني گاوبان تركيز در  لفظاً،برد تا گاو برگردد  در موقع شخم زدن مزرعه براي هشدار گاو به كار مي"يار هيتي" صوتي كه] :akuz[ آكَوز
  سر هائه ←] : agærd [ردآگَ

  .آموزش ديده باشد  براي كار كشاورزي گاو نر جواني كه] :amutæ kælæ[ كله هآموتَ
هآو ميز ]avæ zæmi : [ آبيمزرعه.  
  .صوتي براي منصرف كردن و برگرداندن گاو ] : ahæn[ هنآ
هآه ]ahæ : [← آهن.  

  .  تبديل زمين غيرقابل كشت به زمين زراعي و قابل كشت] :əškaten[ اشكاتِن
  .)، فرزندفزرند: لفظيال تحت(صوتي براي تحبيب و ناز كردن گاو در هنگام بستن يوغ ] : bælæ bælæ[ بلَه بلَه

  . قرار دارد"وره گاو"چرخد و در مقابل اين گاو   كمتر از همة  گاوها مي"گِرَه" گاوي كه در ] :bənæ gav[ گاو هبنَ
  .صوتي براي به جلو راندن گاو ] : bura[ بورا

  . شخم دوبارة مزرعه با فاصله يا بدون فاصله با شخم اول ] :pæršum[ پرشوم
  ." پرشوم" زدن و انجام ] :pæršum zen[ زئن پرشوم

  .شود  ادا مي"آره" لفظي كه در موقع دور شدن گاو نر از ] :peru [روپِ
  . افشاندن تخم و بذر ] :tum pešænden[ شندنتوم پِ
  .شندن توم پِ←] : tum šænden[ ندنشَ توم

 ]šæs kilæ tumayn [شس كيلـه تومـاين   يا ]bis kilæ tumayn [ كيله توماينبيس، مثال دي استح وا] :tumayn[ توماين
   .كشت استآن قابل   غله در"كيله"يعني زميني كه بيست يا شصت 

  ."توم"كيسه مخصوص] : tumæ kissæ[ هسسكي تومه
بـه طـرق ديگـر      يـا   آهنـي و    كوبيـدن نعـل     با  يك متر كه سطح زيرينش را       تختة سنگيني به درازاي تقريبي      ] : jærjæræ[ جرجرَه

  .كندخرمن  تا گندم را ندندب  و سرش را به دو گاو مينندك برجسته مي
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رزا فتَهجو ]jəftæ værza : [هاي  قدرت در   از نشانه"ه ورزاجفتَ"داشتن  ،يك جفت گاو نر ندارند، همه كشاورزان  نريك جفت گاو
  .كنند  استفاده مي"ورزا هنگامه" كساني كه جفته ورزا ندارند از ،كشاورزي است

 .كر، زمين بِستنخورده ازميني كه اصالً شخم ] : čəbər[ ربچ
  .نرم و مناسب براي كشتزمين ] : xar[ خوار

   .راند براي جلوگيري از برخورد گاو به دار و درخت بر زبان مي"يار هيتي"صوتي است كه ] : dar duš[ داردوش
  .زمين زراعي ديمي] : demiyæ zæmi[ ميز ميهدِ
هشَر رزاو ]ræšæ værza: [اي كم رنگ است  است كه رنگش سياه و قهوه"وزرا" قسمي.  
ميز ]zæmi: [كشاورزي، زمينِ مزرعه .  
ز ميرزه م ]zæmiyæ mærz: [ ←لو  زميه.  
زلو همي ]zæmiyæ ləv: [ گيرد ها قرار مي  بسيار مورد تعرض گله از طرفيكند و خص مي كه حدود را مش"زمي" مزر  و كناره.   

   .ادو  قَرجه← ] :siyæ dæva[ دوا سيا
  ."ومت"پخش كردن و افشاندن بذر و ] : šænden[ نندِشَ

  .شخم] : šum[ شوم
  . شخم زننده] :šum æzæn[ زناَ شوم

  .شخم زدن] : šum zen[ نشوم زِ
  .زمي شومه ← ] :šum gənəsæ zæmi[ ميز هگنس شوم
  . در حال استراحت است، زميني كه بعد از يك سال كاشت ن شخم خوردهزمي] : šumæ zæmi[ ميز شومه
  . شده است و سياهآفتي گندمي كه ] :qæræjæ[ قرَجه
  .برند دارويي كه براي جلوگيري از سياه شدن گندم به كار مي] : qæræjæ dæva[ا دو قَرَجه
كرديا رزه و]kərdiyæ værza: [تالشَه ورزا"ها در مقابل  ها و خلخالي   ورزا و گاو نر تات".  

  .زير كشت رفته محصوالت كشاورزي ، مجموعكاشته شده] : kæštæ[ هشتَكَ
  ، كشاورز زارع] : kæštæ ækær[ ركَاَ هشتَكَ

  .اند  شريك)شت و برداشت، داكاشت(امور كشاورزي همة دو يا چند نفر كه با هم در] : kæštæ šærik[ شريك كشته
  كشاورزي] : kæštæ kærden[ نكَشتَه كَردِ

  .كشت نشده است ها  اي كه مدت  مزرعه] :kæla[  الكَ
  . تبديل شدن"كال"به ] : kæla agærdəsen[ آگَردسِن الكَ
  ."كال" مزرعه ] : kæla zæmi[ زمي الكَ
  . باقي گذاشتن"كال"] : kæla hašten[ هشتِن الكَ

  .گاو نرجوان] : kælæ[ كَلَه
   ."هلَ كَ"←] : kælæ værza[ رزاه ولَكَ

  .هر قسمتي از مزرعه كه با يك جوي بزرگ از ديگري جدا شده است، كرت] : kuz[ كوز
  .بندي كرت] : kuz zen[ن كوز زِ

   .ة بذر در مزرعه، ريختن با فاصل با فاصلة گندمكاشتِ] : gəlæf gəlæf[ گلَف گلَف
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  .ه كارند گندم] : gændəm ækar [گَندم اَكار
   .، قسمتي از زمين واحد زمين زراعي،زمين زراعي] : lækkæ[ هكَلَ

  . بيزه مخچه←] : mexčæ[ مِخچه
رزاو ]værza : [گاو نر.  
رَه رزاوچ ]værza čæræ: [گِره" و بعد از  چراندن گاو نرها بعد از شخم زدن".  

  .دارد  قرار"گاو بنه" آنمقابل   در،چرخد از همة گاوها مي  و بيشترقرار گرفته در حاشيه "رَهگِ" گاوي كه در ] :væræ gav[ گاو  وره
  . بعدي را شروع كند"آره" و د كه گاو نر بايد برگرد"آره"، آخر هرحل گفتن هام] : haæ sær[ سر هائَه

سه ]hæəs: [ آهن" ←نيز ،صوتي براي برگرداندن گاو نر". 
هنگامرزاه و ]hængamæ værza : [ شود  استفاده مي"هنگام"گاو نري كه به طور.  
  .شخم زدن] : hit[ هيت
  .بستن دو گاو نر به يوغ] : hit dævæssen[ نوسسِد هيت
   .شخم زدن] : hit kærden[ نكردِ هيت
  .شخم زننده و گندم كارنده] : hitiyar[ يار هيتي

  آهن گاو خيش و 
  . قرار دارد"دسته خيشَه" و "كلوس" كه بين قسمتي از خيش] : pæræ ču[ چو پرَه
  .آهن قرار دارد چوب درازي كه بين يوغ و گاو ] :tamæ[ تامه

  .آهنگاو  ] :xiš[ خيش
  .آن و مجموعة متعلقات  يوغ،آهنگاو ] : xišə værgal[ رگالو  خيش
  . جوئه هنگه←] : xišæ bændinæ[ هندينَب هخيشَ
  .كنند  جوئَه را محكم مي آن سنهآويزان است و با  "جوئَه سنه" بندي كه بر سر ] :sænæ juæ bænd[ بند جوئه سنَه
چو هنَس ]sænæ ču : [ را به يـوغ   گاوآن گردنند و با  ا آويزان "ييو" كه موازي هم از آرنجدو تكه چوب كوتاه به اندازة تقريبي يك 
  .بندد مي

   .آهن به خيشمحل اتصال گاو ] : kəlus[كلوس 
  .آهنگاو  :  ]gav asən[  آسنگاو
هزمب ]hæmbæz : [ كندهمبز و همواربندند تا زمين را  آهن ميچوبي شبيه الوار تقريباً دو متري كه در انتهاي شخم به جاي گاو .  

  . كردن زمين شخم زده شده بعد از شخمهموار] : hæmbæz akærden[ آكردن همبز
 متـصل  "يـوغ " را به"خيش"با قرار گرفتن در سوراخيبه اندازه تقريبي يك وجب كه چوب كوچكي ] : hængæ juæ[  هجوئَ هنگَه
  .كند مي
  يوغ] : yiv[ ييو

  تهيه شده با گندمخوراك  و غذاها 
   .دشو ميدرست ، برنج و دوغ كوفته كه از جو نيم آشنوعي ] : bal bəgærdænæ aš[ آش هبگردنَ بال
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  . ...تِ كوبيده رذ،  جو،، عدسآرد گندم با گردو مخلوطي ازقاووت،  ] :puš ardæ[ هآرد پوش
 نمـك  اين نان در .زندپ  و سريعاً ميشينندن آن نميآمدن خمير هاي معمولي منتظر ور   نان برخالفناني كه ] : xəškæ va[ وا خشكَه

  .دننك ، تعداد كمي از اين نان درست مياست و چون ماندگاري اين نان هم كم زندري نمي
  . هليم] :xælisæ[ خَليسه
 و اغلـب در فـصل زمـستان       ،شـوند   تنور تـاب داده و برشـته مـي         آتش بر   هاي گندمي كه روي تابه و       دانه] : gærməštæ[ گَرمشتَه

  . شود اده ميفاستآنها همچون تنقالت از 
 بـه نـام لَمـه     "وا شكهخـ "نوعيبضاعت با آنها  آسياب روي زمين ريخته شده و افراد بي سنگ آردهايي كه در اطراف  ] : læmæ[ لَمه

  .كنند درست مي
  .نوعي نان شبيه نان لواش] : lævašæ nan[ نان  هلواشَ
ه نانكولچ ]kulčæ nan: [شود  نوعي نان محلي كه به كلفتي بربري است  و با دست به تنور چسبانده مي.           
 . به نوعي سوغاتي محلي استو ريزند  مغز گردو ميآننوعي نان شيرين كه در داخل ] : zæræyn[ زرين
  .ريزند  گوشت نمي"خليسه" در اين غذا برخالف ، غذايي از گندم پوست كنده شده شبيه هليم] :hædik[ هديك
  .ريزند مي "آشه رم ي"كوبند و در  را مي آنآسياب دستي  با كوفته كه ، گندم نيمبلغور] : yærmæ[ يرمه
   .شود  براي كودكان پخت مياغلب ، اين ناننان كوچك] :  kukæ[ كوكَه
  ."كولچه نان" نوعي نان محلي شبيه ] :penjæ kæš[ كش پنجه
  . درست شده باشد"رمهي"آشي كه از ] : yærmæ aš[ آش يرمه

  كنايات و امثال

ـ نگـام رزا ه و،ر تابـار بـشو  سساشته اَ ربازي، زا س ]əštə æssær ta bar bəšu, værza hængam, za særbazi: [ 
بري و هنگام و سربازي به استر و گاو و فرزند بسيار      آنجا كه در بار   از  .  و پسرت به سربازي    "هنگام"رزايت به و،  استرت به بار بري برود    

  .برند ، اين مثل را به كار ميگذرد ت ميسخ
گيـر    و در جـايي زمـين  كنايه از مريض شـدن ، " كنده" هچونن و باد كرد شدنبزرگ] : kændə qædær bien[  بيِنرده قَندكْ

  .شدن است
  يـوغِ ، بدين صورت كـه نـخِ   بيفتد"هنگامه ورزا"التي در بستن يوغ كه سنگيني روي ح] : værza la sær dan[ ورزا ال سر دان

  .درود كه كسي فشار كار را به دوش ديگري بيانداز  زماني به كار مي اين مثل.شد  بسته مي"خيش" به  نزديكتر كمي"هنگامه ورزا"
آنِ زارع بـود و   كجـال فقـط از   آنجا كهاز .  ديگري"كجال" كردن و كوبيدن "گِرَه"رفتن براي ] : kəjal kussen[ كوسن جالكْ

رود كـه     ر مـي  ، اين مثل زمـاني بـه كـا        داشت  به طمع وا مي   نيز  و ديگران را     لذت خاص براي زارع داشت     ، سهمي نداشت  آنمالك در   
 . "بياندازد"ها خودش را  ه خانة ديگري برساند و به قول امروزيراي غذا خوردن بكسي خودش را ب

و بـسيار مناسـب شـخم زدن        آن گذشـته    هم از    و مدتي كمي      يا باران خورده   آبياري شده حالتي از زمين كشاورزي كه      : ] keš[ كِش
  . اوضاع مناسبو زمان كنايه از ،است
  . كنايه از شخص قدرتمند،درت معروف استي تالشي كه در ق"زاور"] : taləšæ værza[ا رزه وتالشَ
خالي به  رود كه كسي دست ، زماني به كار مياي آسياب برگشتهمگر از ] : asiyav dæ amæyš mægær[ گريش مآم د اوآسيي

  .پيش كسي برود
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جهه پاالن كَچ ]čæ palan kæjə : [ پاالنش كج است]زن اغلـب -  شـخص ، كنايه از اين كه]افتد و بارش دارد مي  - 
  .بدكاره است

  .كاري اندك، كنايه از شود انتهاي كار يك مزرعه به اندازة كاري كه تا نهار و ظهر تمام مي : ]nəharæ kar[ كار نهاره
  .اندكبسيار ، كنايه از كاري شود هاي كار كشاورزي كه از اول صبح تا صبحانه تمام ميانت] : qæy nəharæ kar[ ه كارنهار يقَ
دارهه پِكيلَ هتي ]tæyæ kilæ pedarə : [فايـده و  ،روي نفـع رود كـه كـسي    ، زماني به كار مـي كند كيله و پيمانه خالي را وزن مي 

  .اي حساب كند كه هنوز به دست نيامده است نتيجه
 كنايـه  ،گيرد  و ميشود دهد و دست و پا و عضالتش كوفته مي        دست مي در كار كشاورزي    كار   حالتي كه به شخص تازه    ] : xam[ خام

  .از هر شخص ناشي و تازه كار
  .شود يگران ميكند و مانع كار د ، كنايه از كسي كه خودش كار نميدزد داس كارگران] : karəgæran dəra dəz[ ران درا دزكارگَ
چللهه كْه درا دومب ]ča dəra dumbæ kəllə: [فته و تنبل شده استة گندم كمرش درد گر، كنايه از اينكه درو كنند دستة داس او كند است.  
بهه بار كو اِچ ]čæ bar ku ebe : ["زندگيش و اوضاعش به هم خورده استكه، كنايه از كسي  او ريخت"بار درزه .  

  .، نظم و سامان امور به هم خورد، اوضاع به هم خورد از هم باز شد"گِرَه"] :geræ ku ebe[ به كو اِگِرَه
شود كه هميـشه   ، به شخص تنبلي گفته مي نياز دارد تا راه برود"بيزه مخچه"او  ] :bizæ mixčæ-š pirə[ ش پيره هخچه مِبيزَ

  . داردزبه تحريك و تنبيه نيا
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